
SVENSKA NORSK



FASTER –  F INSK STYRKA OCH HÅLLBARHET

FASTER ÄR PLANERAD FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN
Varje båt är ett välgjort finskt hantverk, ingen massprodukt. Den är 

som hemma i de varierande väderförhållandena vi har i Norden, vid 

våra steniga stränder och ställvis grunda vatten. Med en Faster kom-

mer du alltid fram, oberoende av rådande väder och strandförhål-

landen.

HÅLLBARARE ÄN ANDRA
Faster är starkare konstruerad av specialstark, obehandlad marinalu-

minium. Den är helt vattentät med fogar som är svetsade för hand och 

den har tjockare sidoplåtar än andra aluminiumbåtar.

UNIKA EGENSKAPER
Utformningen av Fasters skrov garanterar högklassig prestationsför-

måga och en utmärkt körbarhet. Bottnet utan steglister gör gången 

mjuk och stabil. Den raka inre sidan gör att lastningskapaciteten maxi-

meras. Den stöttåliga aluminiumdurken är lätt att hålla ren från skräp 

och smuts. Båtens halkskyddade durk gör det tryggt att röra sig i 

båten och köljärnet är robustare än på andra båtar. Faster är även 

ovanligt tyst vilket är behagligt för såväl passagerarna i båten som för 

de på stranden.

PASSAR ALL ANVÄNDNING
Faster anpassar sig till mången användning genom sin flexibla inte-

riör. Du kan lägga till eller ta bort sitt-/förvaringslådor efter behov. 

Lådorna finns tillgängliga i tre modulstorlekar: 44 cm, 78 cm och 118 

cm, och de fästs praktiskt i skenor som finns längs båtens inre sida. 

I de större modellerna färdas förare och kartläsare bekvämt i stadiga 

komfortstolar. 

UTMÄRKT UTRUSTAD
Till standardutrustningen hör alla nödvändiga tillbehör, bl.a. hydraul-

styrning, Securmark Stöldmärkning, låsbara förvaringsutrymmen, sitt-

lådor, länspump, grabbräcken, lanternor, trailer-/låsningskrok, paddel 

samt12V eluttag som standard. Utöver dessa varierar standardutrust-

ningen beroende på båtmodell.

TESTAD AV PROFFS
Fasters användningsegenskaper har finslipats och nått sin kulmen i yr-

kesbruk, så även som fritidsbåt ger Fasterbåtarna full valuta för peng-

arna. Såväl polis som räddningsverk och alla de som måste rycka ut 

när alarmet går oberoende av väder och vind har alltid litat på Faster. 

Därför kan du också lita på Faster.
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FASTER –  F INSK STYRKE OG HOLDBARHET

FASTER ER KONSTRUERT TIL KREVENDE FORHOLD
Hver båt er ypperlig finsk håndverk, ingen masseproduksjon. Den føler 

seg hjemme under de varierende værforholdene vi har i Norden på våre 

steinete strender og  til tider grunne farvann. Med en Faster kommer du 

alltid frem, uansett rådende vær- og strandforhold.

MER HOLDBAR ENN KONKURRENTENE
Faster er bygget sterkere av spesielt sterk, ubehandlet sjøvannsbe-

standig aluminium. Den er helt vanntett med sømmer sveiset for hånd 

og har tykkere sideplater enn andre aluminiumsbåter.

UNIKE EGENSKAPER
Utformingen av Faster-skroget garanterer høy ytelse og utmerkede 

kjøreegenskaper. Bunnen, som er uten stigtrinn, gjør gangen i sjøen 

myk og stabil. Den rette innsiden maksimerer lastekapasiteten. Den 

støtbestandige aluminiumsdørken er lett å holde ren for rusk og skitt. 

Båtens anti-sklidørk gjør det trygt å bevege seg i båten, og kjøljernet 

er mer robust enn på andre båter. Faster er også utrolig stillegående, 

noe som er behagelig for både passasjerene i båten og personer på 

stranden.

EGNET TIL ALLE BRUKSOMRÅDER
Faster tilpasser seg til mange bruksområder med sitt fleksible interiør. 

Du kan legge til eller fjerne sete-/oppbevaringsbokser etter behov. 

Boksene kan leveres i tre modulstørrelser: 44 cm, 78 cm og 118 cm, og 

de monteres i praktiske skinner langs båtens innside. I de større mo-

dellene sitter fører og kartleser komfortabelt i stødige komfortstoler. 

UTMERKET UTSTYR
Til standardutstyret hører alt nødvendig tilbehør, blant annet hyd-

raulisk styring, Securmark-tyverimerking, låsbare oppbevaringsrom, 

setebokser, lensepumpe, håndrekker, lanterner, tilhenger-/låsekrok, 

padleåre samt 12 V-stikkontakter. I tillegg til dette varierer standar-

dutstyret avhengig av båtmodell.

TESTET AV PROFFER
Fasters bruksegenskaper har blitt videreutviklet til den nåværende 

høye standarden i yrkesbruk, derfor gir Faster-båtene full valuta for 

pengene også til fritidsbruk. Både politiet og redningsetatene og alle 

som trenger å rykke ut når alarmen går uansett vær, har alltid stolt på 

Faster. Derfor kan også du stole på Faster.
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FASTER ALUMINIUMBÅTAR –  F INLÄNDSKT HANTVERK

Fasters framgång härstammar från toppkonstruktörernas ambitiösa 

produktutveckling och produktionspersonalens passion för båttill-

verkning. Sålunda är Faster ingen massprodukt, utan varje båt är ett 

noggrant handarbete.

Faster-båtarna konstrueras och tillverkas under samma tak i Juha Snell 

Oy:s fabriker i Kellokoski (Mariefors) i Tusby, Finland. De första Faster-

aluminiumbåtarna tillverkades redan år 1978. Förbundet för Finländskt 

Arbete har beviljat Faster båtarna rätten att använda nyckelflaggan 

som tecken på sitt kunnande och höga grad av inhemskt arbete.

BEKYMMERFRITT BÅTLIV

Med materialval och noggrann planering av detaljer har vi gjort en för 

användaren möjligast bekymmerfri båt. Marinaluminium är starkt och 

håller tuff användning både då man tar i land och då man använder 

trailer. Faster-båtarna har ett högt andrahandsvärde eftersom den hål-

ler i ur och skur år efter år.

I allt fler branscher är miljöfrågor aktuella. Vi på Juha Snell har också 

beaktat dessa, och allt material i en Faster är återvinningsbart.
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FASTER ALUMINIUMSBÅTER –  F INSK HÅNDVERK

Fasters suksess stammer fra toppkonstruktørenes ambisiøse produk-

tutvikling og produksjonsmedarbeidernes lidenskap for båtbygging. 

Derfor er Faster ikke noe masseprodusert produkt, men hver båt er 

grundig håndverk.

Faster-båtene konstrueres og produseres under samme tak i Juha Snell 

Oys fabrikker i Kellokoski (Mariefors) i Tuusula (Tusby) i Finland. De før-

ste Faster-aluminiumsbåtene ble produsert allerede i 1978. Forbundet 

for finsk arbeid har gitt Faster-båtene rett til å bruke nøkkelflagget som 

tegn på kompetanse og omfattende bruk av lokal, finsk arbeidskraft.

BEKYMRINGSFRITT BÅTLIV

Takket være nøye planlegging og valg av materialer har vi laget en 

båt som er mest mulig bekymringsfri for brukeren. Sjøvannsbestandig 

aluminium er et sterkt materiale som tåler røff behandling både når 

båten tas i land og fraktes på tilhenger. Faster-båtene har høy annen-

håndsverdi fordi de holder seg så godt, år etter år.

I stadig flere bransjer står miljøspørsmål i fokus. I Juha Snell tar vi 

også hensyn til dette, og alle materialer i en Faster kan gjenvinnes.
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ÅTTA UNIKA SKÄL ATT VÄLJA EN FASTER

 1 FASTER ÄR HÅLLBAR
- Tillverkningsmaterialen och materialtjockleken är planerade 

och förverkligade så att Faster håller även i tuffa förhållanden.

 2 FASTER ÄR EN ÄKTA ALUMINIUMBÅT
- Omålat marinaluminium tål hårt bruk och behåller sitt stiliga 

utseende år efter år.

 3 FASTER ÄR FINLÄNDSK
- Faster är finländskt arbete av högsta kvalitet och tillverkas 

från början till slut i Juha Snell Oy:s fabrik.

 4 FASTER ÄR PÅLITLIG
- Utvecklad för yrkesbruk. Bl.a. båtpolisen och räddningsver-

ket litar på Faster. Därför kan även du lita på att Faster tar 

dig ända fram.

 5 FASTER FÖR ALLA BRUK
- Det är lätt att inreda en Faster enligt eget behov. Hela Fas-

ter-serien kan utrustas med likadana sittlådor, 44 cm, 78 cm 

och 118 cm.

 6 FASTER HÅLLER SITT VÄRDE
- Stark konstruktion och lättskötta, hållbara material garanterar 

att Faster håller ett ovanligt högt andrahandsvärde. Tilläggs-

utrustning finns även att få i framtiden.

 7 FASTER – EN VÄLKONSTRUERAD BÅT
- Skrovet samt förstärkningskonstruktionen svetsas alltid.

- Stark och hållbar durk av aluminium.

-  Durken är tät och självlänsande. De rejält dimensionerade vat-

tenutgångarna gör att systemet för tömning inte stockar sig.

 8 FÄRDIGT UTRUSTAD
- Alla Faster-båtmodeller kommer färdigt utrustade med 

bl.a. hydraulstyrning, sittlådor, grabbräcken och Securmark 

Stöldmärkning.
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ÅTTE UNIKE GRUNNER TIL  Å VELGE EN FASTER

 1 FASTER ER HOLDBAR
- Produksjonsmaterialene og materialtykkelsen planlegges og 

utføres slik at Faster tåler selv tøffe forhold.

 2 FASTER ER EN EKTE ALUMINIUMSBÅT
- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium tåler hard bruk og 

beholder det stilige utseendet i mange år.

 3 FASTER ER FINSK
- Faster er finsk arbeid av høyeste kvalitet og produseres full-

stendig i fabrikken til Juha Snell Oy.

 4 FASTER ER PÅLITELIG
- Utviklet til yrkesbruk. Bl.a. sjøpolitiet og redningsetaten set-

ter sin lit til Faster. Derfor kan også du stole på at Faster 

bringer deg trygt dit du skal.

 5 FASTER TIL ALLE BRUKSOMRÅDER
- Det er enkelt å innrede Faster til sine egne behov. Hele Fas-

ter-serien kan utstyres med de samme seteboksene, 44 cm, 

78 cm og 118 cm.

 6 FASTER BEHOLDER VERDIEN
- Sterk konstruksjon og lettstelte, slitesterke materialer sør-

ger for at Faster beholder en uvanlig høy annenhåndsverdi. 

Tilleggsutstyret er også tilgjengelig i fremtiden.

 7 FASTER ER EN VELKONSTRUERT BÅT
- Skroget og den forsterkede konstruksjonen blir alltid sveiset.

-  Sterk og holdbar dørk av aluminium.

- Dørken er tett og selvlensende. De grovt dimensjonerte van-

navløpene gjør at dreneringssystemet ikke tilstoppes.

 8 FERDIGUTSTYRT
- Alle Faster-båtmodellene leveres ferdig utstyrt med blant 

annet hydraulisk styring, setebokser, håndrekker og Secur-

mark-tyverimerking.
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460 i ,  I  SOM I  INTELLIGENT

Om du är ensam, med kompisen eller tillsammans med familjen når du stranden tryggt 

trots steniga stränder. Faster 460 i är fritidsfiskarens och stugägarens trygga förbindelsebåt 

såväl till havs som på sjön. I den nya Faster 460 i är styrpulpeten flyttbar. På så sätt kan 

du ändra om i båten så att den passar just dina behov. Faster är en båt i vilken det är lätt 

både att röra sig och lasta. I standardutrustningen ingår bl.a. hydraulstyrning, grabbräcken, 

lanterna och 12 V:s uttag.

460 i  –  I  SOM I  INTELLIGENT

Enten du er alene, sammen med en venn eller familien, kommer du trygt hjem igjen til tross 

for steinete strender. Faster 460i er fritidsfiskerens og hytteeierens sikre forbindelsesbåt på 

innsjøer og sjøen. I den nye Faster 460 i kan styrekonsollen flyttes. På den måten kan du 

tilpasse båten til dine behov. Faster er en båt det er lett å bevege seg i og laste. Standar-

dutstyret omfatter bl.a. hydraulisk styring, håndrekker, lanterne og 12 V-uttak.

Längd (m) 4,60 Lengde (m)

Bredd (m) 1,85 Bredde (m)

Vikt (kg) 330 Vekt (kg)

Antal personer 5 Antall personer

Motor storlek (hp) 30-50 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori
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Längd (m) 4,96 Lengde (m)

Bredd (m) 1,97 Bredde (m)

Vikt (kg) 440 Vekt (kg)

Antal personer 6 Antall personer

Motor storlek (hp) 40-60 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 65 Bensintank (l)

ETT SÄKERT VAL VID VARIERANDE 
HOBBYER OCH UTRYMMESBEHOV

En robust och tillförlitlig båt som är försedd med en i sidled förflyttningsbar styrpulpet. Denna 

funktion frigör mycket utrymme för stuvning, transport och fiske. I enlighet med de övriga 

Fastermodellerna saknar denna modells botten steglister, vilket gör att båten stiger hastigt 

upp i plan. Båtens goda köregenskaper finns normalt inte i båtar av denna storlek och den 

vältäckande basutrustningen såsom t.ex. hydraulstyrning och välplacerade grabbräcken utgör 

komfort. Som tilläggsutrustning finns bl.a. behändiga förvaringslådor som monteras på skena.

ET SIKKERT VALG TIL  MANGE ULIKE 
HOBBYER OG PLASSBEHOV

En robust og pålitelig båt som er utstyrt med en styrekonsoll som kan flyttes sideveis. Den-

ne funksjonen frigjør mye plass til stuing av utstyr, transport og fiske. Som de andre Fas-

ter-modellene mangler også denne modellen stigtrinn, noe som gjør at båten planer raskt. 

Båtens gode kjøreegenskaper finnes vanligvis ikke i båter av denne størrelsen, og det 

omfattende utvalget av basisutstyr som hydraulisk styring og velplasserte håndrekker, gir 

komfort. Som tilleggsutstyr er det også praktiske oppbevaringsbokser montert på skinner.
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Längd (m) 4,96 Lengde (m)

Bredd (m) 1,97 Bredde (m)

Vikt (kg) 440 Vekt (kg)

Antal personer 6 Antall personer

Motor storlek (hp) 40-60 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 65 Bensintank (l)

TRYGGT FRAM, ÄVEN DÅ FÄRDMÅLET 
INTE KAN NÅS MED ANDRA BÅTAR

Faster 495 CC är en lätthanterlig allvädersbåt, försedd med mittpulpet som ger stor rörel-

sefrihet för passagerarna. Båten lämpar sig mycket bra till fiske och som förbindelsebåt. I 

enlighet med de övriga Fastermodellerna saknar denna modells botten steglister, vilket gör 

att båten stiger fort upp i plan. Styrpulpeten är monterad på båtens mittlinje och körs från 

ett skilt säte. Bakom sätet finns vältilltaget utrymme för t.ex. löstagbara förvaringslådor som 

finns att få i olika storlekar. Båtens har utmärkta köregenskaper som är ovanliga i båtar av 

denna storlek och basutrustningsnivån är vältäckande. Som tilläggsutrustning fås bl.a. förva-

ringslådor som enkelt monteras på skena.

TRYGT FREM, OGSÅ NÅR REISEMÅLET 
IKKE KAN NÅS MED ANDRE BÅTER

Faster 495 CC er en hendig båt som tåler all slags vær, utstyrt med midtkonsoll som gir 

stor bevegelsesfrihet for passasjerene. Båten er velegnet til fiske og som transportbåt. 

Som de andre Faster-modellene mangler også denne modellen stigtrinn, noe som gjør at 

båten planer raskt. Styrekonsollen er montert i båtens senterlinje og betjenes fra et eget 

førersete. Bak setet er det rikelig med plass til f.eks. flyttbare oppbevaringsbokser som kan 

leveres i forskjellige størrelser. Båten har gode kjøreegenskaper, noe som er uvanlig for 

båter av denne størrelsen, og basisutstyret er omfattende. Som tilleggsutstyr er det bl.a. 

oppbevaringsbokser montert på skinner.
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Längd (m) 4,96 Lengde (m)

Bredd (m) 1,97 Bredde (m)

Vikt (kg) 470 Vekt (kg)

Antal personer 6 Antall personer

Motor storlek (hp) 40-60 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 65 Bensintank (l)

FLEXIBIL ITETENS MÄSTERVERK

För säsongen 2015 har Faster skapat en helt och hållet ny båtmodell i sin storleksklass. Nyheten 

Faster 495 CX kombinerar utomordentliga köregenskaper med skyddade utrymmen för fyra 

personer. Båtens skrov baserar sig på det väl omtalade 495-skrovet som utan steglist och med 

en hög köllist gör att båten glider fram mjukt och tyst. Den breda styrpulpeten, där föraren sitter 

i mitten, tillsammans med en fast och stabil dörr, gör att passagerarna sitter skyddade samt att 

båten bibehåller balansen trots att båten skulle köras ensam.

Liksom resten av Faster-modellerna så har även Faster 495 CX omfattande standardutrustning, 

bl.a. hydraulstyrning, Securmark-stöldmärkning, stadiga grabbräcken och länspump ingår som 

standard. Det breda sortimentet av tilläggsutrustning och Fasters unika snabbfästningslister gör 

att båten enkelt kan konverteras för olika användningsbehov.

ET FLEKSIBELT MESTERVERK

For sesongen 2015 har Faster utviklet en helt ny båtmodell i sin størrelsesklasse. Nyheten Ras-

kere 495 CX kombinerer eksepsjonelle kjøreegenskaper med beskyttet plass til fire personer. 

Båtskroget er basert på det velkjente 495-skroget som glir jevnt og rolig gjennom vannet med 

sin høye kjøllist og uten stigtrinn. Den brede styrekonsollen, der føreren sitter i midten, sammen 

med en solid og stabil dør, beskytter passasjerene og gir båten balanse selv når båten kjøres alene.

Som resten av Faster-modellene har Faster 495 CX et omfattende standardutstyr, med bl.a. 

hydraulisk styring, Securmark-tyverimerking, solide håndrekker og lensepumpe som standard. 

Det brede utvalget av tilleggsutstyr og Fasters unike hurtigfestelister gjør at båten lett kan kon-

verteres til ulike bruksbehov.
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KÖRNJUTNING I  ALLA VÄDER

En stadig allvädersbåt med skyddande sidopulpeter. Båtens egenskaper kan jämföras med 

mycket större båtar då kriterierna är såväl sjösäkerhet som körkomfort. Faster 525 SC har 

premiumklassens utrustning och stor förvaringskapacitet. Bakom dubbelpulpeten sitter 

fem personer skyddade mot väder och vind; dels av pulpeterna och dels av den skyddande 

mellandörren som ingår som standard. De invid motorbrunnen placerade förvaringslådorna 

bjuder på stor förvaringsvolym. En av förvaringslådorna kan även lösgöras då plats frigörs 

för installation av hjälpmotor.

Längd (m) 5,25 Lengde (m)

Bredd (m) 2,10 Bredde (m)

Vikt (kg) 530 Vekt (kg)

Antal personer 7 Antall personer

Motor storlek (hp) 50 - 80 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 100 Bensintank (l)

KJØREGLEDE I  ALL SLAGS VÆR

En stødig båt i all slags vær med beskyttende siderekker. Båtegenskapene kan sammenlig-

nes med mye større båter siden konstruksjonskriteriene er både sjøsikkerhet og kjørekom-

fort. Faster 525 SC har utstyr i premiumklassen og høy lagringskapasitet. Bak den doble 

styrekonsollen sitter fem personer beskyttet mot vær og vind, dels av konsollen og dels av 

den beskyttende mellomdøren som er standard. Oppbevaringsboksene ved motorbrønnen 

gir stor oppbevaringsplass. En av oppbevaringsboksene kan også fjernes for å gi plass til 

installasjon av hjelpemotor.
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ALLVÄDERSBÅTEN

Du kan lita på att Faster tar dig vart du vill, även då vädret hastigt försämras och slutdestina-

tionen är avlägsen och karg. Inte ens oväntade händelser rubbar på tidtabellen. Faster 525 CC, 

som är en mittpulpetmodell, gör färden och transporten av förnödenheter säker och bekym-

merfri. Den stora mittpulpeten skyddar, utöver förare och kartläsare, även medresenärerna på 

sittplatserna akteröver. Mittpulpeten gör det lätt att röra sig omkring i båten. De många slutna 

utrymmena och de stora förvaringslådorna i aktern skyddar från insyn och väder.

Längd (m) 5,25 Lengde (m)

Bredd (m) 2,10 Bredde (m)

Vikt (kg) 530 Vekt (kg)

Antal personer 7 Antall personer

Motor storlek (hp) 50 - 80 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 100 Bensintank (l)

ALLVÆRSBÅTEN

Du kan være sikker på at Faster bringer deg dit du vil, selv når været plutselig forverres og 

det endelige reisemålet ligger avsides. Selv ikke uventede hendelser vil forstyrre tidspla-

nen din. Faster 525 CC, som er en modell med styrekonsoll i midten, gjør turen og trans-

porten av forsyninger trygg og problemfri. Den store midtkonsollen beskytter både fører 

og kartleser – og til og med passasjerene i setene akterut. Midtkonsollen gjør det enkelt å 

bevege seg rundt i båten. De mange lukkede oppbevaringsrommene og de store boksene 

akterut skjermer for innsyn og sjøsprøyt.
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STORMVARNING

Längd (m) 5,60 Lengde (m)

Bredd (m) 2,20 Bredde (m)

Vikt (kg) 600 Vekt (kg)

Antal personer 8 Antall personer

Motor storlek (hp) 70 - 115 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 140 Bensintank (l)

En mycket stadig allvädersbåt. Köregenskaperna och sjösäkerheten är i särklass. Faster 560 SC 

ger dig toppkomfort, utrustningsmöjligheter och transportkapacitet. Bakom den stora dubbel-

pulpeten åker fem personer tryggt och i skydd för vind. Bakom förare och kartläsare finns sitt-

utrymme för tre personer på förvaringslådorna akteröver. Den ena av de två förvaringslådorna 

kan bortmonteras och då kan t.ex. en liten trollingmotor förvaras på lådans plats. Båten inhyser 

också förvaringsutrymme för kapell.

STORMVARSEL

En svært stødig båt til all slags vær. Kjøreegenskapene og sjøsikkerheten er i særklasse. 

Faster 560 SC gir deg topp komfort, utstyrsmuligheter og transportkapasitet. Bak den store 

doble styrekonsollen er det trygg plass til fem personer, godt beskyttet mot vinden. Bak 

fører- og kartlesersetene er det plass til tre personer på oppbevaringsboksene akterut. Den 

ene av de to oppbevaringsboksene kan demonteres og fjernes for å gi plass til en liten 

dorgemotor der boksen er. Båten har også oppbevaringsplass til kalesjen.
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Längd (m) 5,60 Lengde (m)

Bredd (m) 2,20 Bredde (m)

Vikt (kg) 600 Vekt (kg)

Antal personer 8 Antall personer

Motor storlek (hp) 70 - 115 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 140 Bensintank (l)

NÄR FÖRHÅLLANDENA ÄR SOM VÄRST

Faster 560 CC är tillverkad med tanke på extrema förhållanden. Den är en trygg kumpan 

oberoende av klimat och årstider. Mittpulpetens välplanerade placering gör att det finns gott 

om utrymme att röra sig problemfritt på, även då det krävs snabba manövreringar ombord. 

I enlighet med SC modellen är modellens körkomfort och sjösäkerhet i egen suverän klass.

NÅR FORHOLDENE ER PÅ SITT VERSTE

Faster 560 CC er produsert med tanke på ekstreme forhold. Båten en en pålitelig føl-

gesvenn uansett klima og årstider. Midtkonsollens godt planlagte plassering gjør at det 

er rikelig med plass til å bevege seg rundt i båten, selv når det kreves raske manøvrer om 

bord. SC-modellen gir suveren kjørekomfort og sikkerhet til sjøs.
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Längd (m) 6,35 Lengde (m)

Bredd (m) 2,35 Bredde (m)

Vikt (kg) 835 Vekt (kg)

Antal personer 10 Antall personer

Bärförmåga 10 henk. (750 kg) + 315 kg Bæreevne

Motor storlek (hp) 115 - 150 Motoranbefaling (hk)

Godkänd CE/C CE-konstruksjonskategori

Fast bensintank (l) 140 Bensintank (l)

EN KOMBINATION AV 
NÖJES-, ARBETS- OCH BRUKSBÅT

Faster 635 CC är en mångsidig båt som lämpar sig väl till arbetsbruk, som förbindelsebåt, 

för fritidsfiske som för skärgårdens entreprenörer, samt för dykare, myndigheter, vid oljebe-

kämpning och sjöräddning. En båt som är lätt att konvertera till mångsidig komfort. Båtens 

hållbara konstruktion, tillverkad med tanke på yrkesbruk, samt dess stora öppna förutrymme 

utgör helt nya användningsmöjligheter: den välplanerade bottenplanen gör det enkelt att 

transportera förnödenheter men är även optimal för sportfiske och dykutrustning. Den ner-

fällbara förrampen möjliggör t.o.m. transport av fyrhjuling och är till stor hjälp vid all trans-

port. Skenorna på båtens fribord och pulpet möjliggör fastsättning av tilläggsbänkar och 

förvaringslådor. Vid behov kan tilläggsbänkar placeras så att sittplats upp till 10 personer får 

sittplats. Faster 635CC är en ypperlig båt för yrkesbruk men i fördelaktig prisklass.

EN KOMBINERT 
FRITIDS-,  ARBEIDS- OG BRUKSBÅT

Faster 635 CC er en allsidig båt som er velegnet som arbeidsbåt, forbindelsesbåt, til fritidsfiske 

og til skjærgårdens entreprenører, sant dykkere, offentlige etater, oljevernberedskap, søk og sjø-

redning. En båt som er lett å konvertere til allsidig komfort. Båtens holdbare konstruksjon som er 

produsert til yrkesbruk, og den store plassen forut gir nye bruksmuligheter: Den gjennomtenkte 

planløsningen gjør det enkelt å transportere forsyninger, men er også velegnet til sportsfiske og 

dykkerutstyr. Rampen foran som kan slås ned, gjør det blant annet mulig å transportere firehjulin-

ger og er en stor hjelp ved lasting. Skinnene på båtens fribord og pulpit tillater montering av 

ekstra benker og oppbevaringsbokser. Ved behov kan flere benker plasseres slik at det blir sitte-

plass til opptil 10 personer. Faster 635 CC er en utmerket båt til yrkesbruk i en gunstig prisklasse.
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TEKNISK
INFORMATION

460 i 495 i 495 CC 495 CX 525 SC/CC 560 SC/CC 635 CC TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER

Längd 4,60 m 4,96 m 4,96 m 4,96 m 5,25 m 5,60 m 6,35 m Lengde
Bredd 1,85 m 1,97 m 1,97 m 1,97 m 2,10 m 2,20 m 2,35 m Bredde

Vikt 330 kg 440 kg 440 kg 470 kg 530 kg 620 kg 835 kg Vekt
Antal personer 5 6 6 6 7 8 10 Antall personer

Motorstorlek 30-50 hv 40-60 hv 40-60 hv 40-60 hv 50-80 hv 70-115 hv 115-150 hv Motoranbefaling i hk
Godkänd CE/C CE/C CE/C CE/C CE/C CE/C CE/C CE-konstruksjonskategori

V-botten i grader 18 18 18 18 18 18 17 V-bunnvinkel i grader
Akterspegeln höjd 508 mm 508 mm 508 mm 508 mm 508 mm 508 mm 635 mm Høyde akterspeil

Styrslangens längd (hydraulisk) 3,6 m 3,6 m 4,0 m 4,0 m 4,8 m 4,8 m 5,5 m Lengde styrekabel (hydraulisk)
Reglagekabelns längd 13’ / 3,96 m 13’ / 3,96 m 15’ / 4,57 m 15' / 4,57m 18’ / 5,48 m 18’ / 5,48 m 18’ / 5,48 m Lengde kontrollkabel

Regnläns  ja  ja  ja  ja  ja  ja  ja Regnlensende
Osänkbar  ja  ja  ja  ja  ja  ja nej Usenkbar

MATERIAL 460 i 495 i 495 CC 495 CX 525 SC/CC 560 SC/CC 635 CC
Skrov EN-AW 

5754/5083
EN-AW 

5754/5083
EN-AW 

5754/5083
EN-AW 

5754/5083
EN-AW

5754/5083
EN-AW

5754/5083
EN-AW

5754/5083
Skrog

Sittlådar Polyethen Polyethen Polyethen Polyethen Polyethen Polyethen Polyethen Benk/oppbevaringsboks
Säten - - Polyethen  Polyethen Polyethen Polyethen Polyethen Komfortstol

Styrpulpet  Polyethen  Polyethen  Polyethen  Polyethen Polyethen  Polyethen  Polyethen Styrekonsoll
Grabbäcken RST RST RST RST RST RST RST Rekker
Flytmaterial Urethan Urethan Urethan Urethan Urethan Urethan - Flytemateriale

Däck  Aluminium  Aluminium  Aluminium  Aluminium  Aluminium  Aluminium  Aluminium Dekk
Vindruta  Akryl  Akryl  Akryl Akryyli  Akryl  Akryl  Akryl Vindusrute

Bränsletank -  Aluminium  Aluminium Aluminium  Aluminium  Aluminium  Aluminium Bensintank

MATERIALTJOCKLEK 460 i 495 i 495 CC 495 CX 525 SC/CC 560 SC/CC 635 CC MATERIALE TYKKHET
Botten 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm Bunn

Akterspegel 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm Akterspeil
Sidor 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm Sider

Över sida 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm Overside
Inre sida 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm Indre side

Däck 3/4,5 mm 3/4,5 mm 3/4,5 mm 3/4,5 mm 3/4,5 mm 3/4,5 mm 3/4,5 mm Dekk
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SECURMARK STÖLDMÄRKNING
Alla Faster-båtar förses redan på fabriken med 
Securmark Stöldmärkning. Faster är alltid igen-
kännbar och därför trygg att köpa och äga.

SECURMARK-TYVERIMERKING
Alle Faster-båtene utstyres på fabrikken med 
Securmark-tyverimerking. Faster er lette å kjenne 
igjen og er derfor trygge å kjøpe og eie.
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UTRUSTNING 460 i 495 i 495 CC 495 CX 525 SC 525 CC 560 SC 560 CC 635 CC UTSTYR
Låsbara förvaringsutrymmen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Låsbare oppbevaringsrom

Säten, justerbara - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Justerbare seter
Offshore-säten, justerbara * - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Offshore-seter, justerbare *
Överdrag för Offshore-säte - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Offshore-stol deksel/overtrekk

Offshore-säte med klaffsits/ryggstöd ** - - ✗ - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Offshore-stol med flap sete/ryggstøtte
Överdrag för Offshore-säte - - ✗ - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Offshore-stol deksel/overtrekk

Trossbox - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Tauboks
Sittlåda 44 cm** ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Benk/oppbevaringsboks 44 cm**
Sittlåda 78 cm** ✓ 1 / ✗ ✓ 1 / ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 2 / ✗ ✓ 2 / ✗ ✓ 2 / ✗ Benk/oppbevaringsboks 78 cm**

Sittlåda 118 cm** ✓ 1 / ✗ ✓ 1 / ✗ ✓ 1 / ✗ ✓ 1 / ✗ ✓ 1 / ✗ ✓ 1 / ✗ ✗ ✗ ✗ Benk/oppbevaringsboks 118 cm**
Handskfack i pulpeten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Handskerom i konsollen

Klaffbänk 78 cm ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Flap sete 78 cm
Hydraulstyrning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Hydraulisk styrning

Fast mellandörr (SC-modellerna) - - - - ✓ - ✓ - - Fast dør mellom konsollene (SC-modeller)
Fast siddörr (CX-modell) - - - ✓ - - - - - Fast dør ved siden av konsoll (CX-modell)

Förvaringsutrymme för kapell - - - - - - ✓ ✓ - Oppbevaringsrom til kalesje
Manuell länspump ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Manuell lensepumpe

Sidograbbräcken RST ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Siderekke RST
Grabbräcken i fören ✗ - - - - - - - - Rekkeverk i baugen

A-Grabbräcke i fören ✗ - - - - - - - - A-rekke i baugen
Lanternor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Lanterne

Paddel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Padleåre
Fast bränsletank - (65 l) (65 l) (65 l) (100 l) (100 l) (140 l) (140 l) (140 l) Fast bensintank

Bränslefilter - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Bensinfilter
Trailer-/ låsningskrok ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Tilhenger-/låsekrok

Givarstativ för ekolod ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Stativ for givere til ekkolodd
Badstege - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Badestige

Elluttag, 12 V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Stikkontakt, 12 V
Skumsläckare ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Brannslukningsapparat (skum)

Kudde till 44 cm sittlåda ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Pute til 44 cm benk/oppbevaringsboks
Kudde till 78 cm sittlåda ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Pute til 78 cm benk/oppbevaringsboks

Kudde till 118 cm sittlåda ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Pute til 118 cm benk/oppbevaringsboks
Kudde för comfortstol - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Padding til komfortsete

Ryggstöd för akterbänk ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Ryggstøtte til benk i akter
Akterkapell - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Akterkalesje

Pulpetöverdrag ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Overtrekk for konsoll
Transport-/förvaringskapell - - - - ✗ ✗ ✗ ✗ - Oppbevaringskalesje/overtrekk

Ställe att spänna fast last (läge att fästa last) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Sted at feste last

Ankarställning + rulle för ankarlina ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Ankerstativ + roller for ankerline
Fendarställning, ställning för rep/fotsteg ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Fenderstativ, stativ for tau

Justerbart givarstativ för ekolod ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Stativ for givere til ekkolodd, justerbar
Faster utrustningsbag ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Faster utstyrskasse (bag med utstyr)

Trimplan - - - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Trimplan
Motorställning i fören för hjälpmotor ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ - Stativ for hjelpemotor i baugen

Vattenskidbåge - - - - ✗ ✗ ✗ ✗ - Stang for vannski

* Överdrag ingår
** Antal sittlådor/säten som ingår i priset står angivet i kolumnen

✓ = standardutrustning   ✗ = tilläggsutrustning

* overtrekk inkludert
** Antall seter/oppbevaringsbokser inkludert i pris

✓ = standardutstyr  ✗ = tilbehør 
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UTRUSTA DIN FASTER EFTER BEHOV
DIN FASTER-BÅT KAN UTSTYRES ETTER BEHOV

RYGGSTÖD

OFFSHORE-SÄTE
 ✓ Skyddshuva

SITTDYNOR
 ✓ 44 cm
 ✓ 78 cm
 ✓ 118 cm
 ✓ Sittdynor för comfort-säte 

OFFSHORE-SÄTE 
MED HOPFÄLLBART
RYGGSTÖD

 ✓ Skyddshuva

SITTLÅDOR
 ✓ 44 cm
 ✓ 78 cm
 ✓ 118 cm

KLAFFBÄNK
 ✓ 78 cm

Försäkra dig om att utrustningen passar 
din båtmodell, se sida 32.



PULPETSÖVERKAST FÖRVARINGSKAPELL
 ✓ Faster 525 SC
 ✓ Faster 525 CC
 ✓ Faster 560 SC
 ✓ Faster 560 CC

GIVARSTATIV FÖR EKOLOD, 
JUSTERBART

FENDERSTÄLLNING

AKTERKAPELL
 ✓ Faster 495 CC
 ✓ Faster 495 CX
 ✓ Faster 525 SC
 ✓ Faster 525 CC
 ✓ Faster 560 SC
 ✓ Faster 560 CC
 ✓ Faster 635 CC

GRABBRÄCKE I  FÖREN
 ✓ Faster 460 i

PLATS ATT 
SPÄNNA 
FAST LAST

ANKARSTÄLLNING 
+ RULLE FÖR 
ANKARLINA

TROSSBOX/
FOTSTEG

FÖRENS GRABBRÄCKEN (SET)
 ✓ Faster 460 i

STATIV FÖR 
HJÄLPMOTOR 
I  FÖREN
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FASTER UTRUSTNINGSBAG
 ✓ Splitsade förtöjningsrep 

12 mm / 7 m, 3 st.
 ✓ Ankarlina 12 mm / 30 m, 1 st.
 ✓ Rep för fendrar 6 mm / 1,5 m, 2+2 st.
 ✓ Fender G-2 blå, 4 st.
 ✓ Dragg (ankare) 5,5 kg, 1 st.

TRIMPLAN

VATTENSKIDSTÅNG

HAND KNOB-MUTTER

REGELLÅS FÖR 
SITTLÅDANS LUCKA

BULT FÖR C-SKENA

DRÄNERINGSPLUGG 
I AKTERN

DRÄNERINGSPLUGG 
(FÖR FRIBORD)

LANTERNA

Försäkra dig om att utrustningen passar din båtmodell, 
se sida 32.



EXEMPEL PÅ FASTER BÅTARNAS FLEXIBLA INREDNINGSALTERNATIV
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EKSEMPLER PÅ FASTER-BÅTENES FLEKSIBLE MØBLERINGSALTERNATIVER

SITTLÅDOR

SETEBOKSER
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Faster 850 BR Faster 1010

FASTER –  TESTAD 
I  YRKESBRUK FÖR DIG

När stormen viner och skummet yr skall polisen och räddningsverket patrullera och tullen 

bevaka. Av de övriga myndigheterna använder även brand- och räddningstjänsten Faster 

båtar. I yrkesbruk ställs helt säregna kvalitetskriterier på båtarna. Faster är ofta valet för de 

som färdas på sjön i sitt yrke eftersom en arbetsbåt som är tillverkad av marinaluminium 

fyller även de högsta kvalitetskraven.

40 års erfarenhet och kontinuerlig produktutveckling har finslipat Fasterbåtarna, från den 

minsta till den största, till havets diamanter. Den kunskap och erfarenhet vi erhållit av yr-

kesbåtarna vi tillverkat tillämpar vi även på våra fritidsbåtar. Faster har testats av proffs, för 

dig. Du kan lita på Faster i ur och skur.

FASTER -  TESTET 
I  YRKESBRUK FOR DEG

Når stormen hviner og skummet fyker skal politiet og sjøredningstjenesten patruljere og 

tolletaten overvåke. Av andre myndigheter bruker også brann- og redningsetaten Faster-bå-

tene. Det stilles helt spesielle krav til båter i profesjonell bruk. Faster velges ofte av dem 

som ferdes på sjøen i yrket, fordi en arbeidsbåt laget av aluminium i marin kvalitet oppfyller 

selv de strengeste kvalitetskravene.

 

40 års erfaring og kontinuerlig produktutvikling har finslipt Faster-båtene, fra de minste til 

de største, til de nå fremstår som havets diamanter. Kunnskapene og erfaringen vi har fått fra 

produksjon av yrkesbåter, bruker vi også på våre fritidsbåter. Faster har blitt testet av fagfolk 

for deg. Du kan stole på Faster i all slags vær.
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DIN ÅTERFÖRSÄLJARE / DIN FORHANDLER

OY BRANDT AB

PB 1

01741 Vanda Finland

Tel. +358 20 7757 200

Fax +358 9 878 5276

info@brandt.fi

Eftersom Juha Snell Oy ständigt forskar och utvecklar nya lösningar, bibehåller Juha Snell Oy rätten till tekniska ändringar utan att meddela om dem på förhand.

faster.fi


